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Het gaat weer goed met het Brunssum Open
Toernooidirecteur Dieter van Gor-

tel is een tevreden man. Hij
mocht vrijdag op de eerste dag
van het Brunssum Open 126 deel-
nemers verwelkomen. Een flinke
groei ten opzichte van de laatste
jaren. „Een groep Afrikanen is

niet op komen dagen, anders wa-
ren het er nog meer geweest. In

de jaren negentig deden er 140
mensen mee. Daar komen we
nu weer in de buurt. Mooi
om te zien.”
Opvallend veel jongeren we-

ten de weg naar Brunssum te vin-
den, zo blijkt zondag in de Bruna-
hal. Van Gortel: „Zomertoer-
nooien zijn in trek bij de jeugd.
Brunssum is helemaal aanlokke-
lijk door de camping. De damwe-
reld is een klein wereldje. Als het
verhaal de ronde gaat dat het leuk
is op die camping, weet iedereen
dat binnen de kortste keren.”
Een ander voordeel van Bruns-
sum ten opzichte van andere toer-
nooien, is het deelnemersveld.
Waar Nijmegen 15 grootmeesters

presenteert en een handjevol an-
dere toppers, doet Brunssum het
beduidend rustiger aan. „Daar-
door durven jongeren mee te
doen. Als ze bij voorbaat denken
compleet kansloos te zijn, komen
ze niet.”
Een van de opvallendste junioren
is Jitse Slump (kleine foto) uit
Heerlen. De tienjarige speler is
net Europees Kampioen gewor-
den en heeft al twee nationale ti-
tels op zak. „De eerste keer dat hij
het NK won, was hij zo klein dat

ie nauwelijks over de tafel heen
kwam om een dam te pakken.”
Van Gortel is blij met de deelna-
me van de kampioen. „Een jeugdi-
ge speler die succes heeft, trekt an-
dere jongeren aan. Geheel tegen
de stroom in -dammen heeft toch
een beetje een suf imago- komen
er steeds meer kinderen bij.”
Zaterdag is de laatste speeldag van
het toernooi. De wedstrijden be-
ginnen dan om 10.00 uur. De rest
van de week starten de partijen
om 12.00 uur.
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